Wendy, Rony en Joyce waren onze gasten voor 3 weken in november 2016.
Voor de derde keer waren we op vakantie in Mhofu, en alles was weer dik in
orde. alle informatie die we op voorhand hebben gekregen waren in orde, de
aankomst met Laurika was ok, en natuurlijk hebben we weer heel veel
dieren gezien. Ook deze keer zeggen wij, Wij komen zeker en vast terug.Dit
vakantiehuis is voor ons meer dan een 10 waard
Maandag 31 oktober 2016
Vanmorgen opgestaan om 8u en het was al 25 graden. Een lekker theetje gemaakt en op het terras
gaan zitten. De bosbokkies waren al direct van de partij. Het park ziet er echt heel droog uit, en je kan
dus echt wel ver kijken. Toen Wolf wakker werd, ben ik vertrokken om langs de rivier te gaan kijken of
er wat beweging was. Veel impala's, waterbokjes, mooie vogels en een agama ben ik tegengekomen.
Terug thuis had Wolf het bezoek van 5 bosbokkies, waarvoor ik direct fruit ben gaan snijden. Ze eten
net zoals de vorige keren uit mijn hand. Toen werd ook Joyce wakker, en die vond het natuurlijk ook
leuk, toen ze bij haar ook uit de hand kwamen eten.
Rond de middag zijn we dan iets gaan drinken in het bushcenter, en we zaten nog maar net neer, toen
ik een grote mot zag vliegen in de verte. Ook salamanders en vogels, waar we even dichterbij een foto
van gingen nemen. Toen viel ons oog op een kever die Joyce direct op haar hand liep kruipen. Toen
zag ze ook een kleine miljoenpoot. Dan zijn we maar even blijven kijken langs de rots, en ineens een
beweging tussen de spleet van de rots. Een kleine slang, die jammer genoeg niet verder wilde komen.
Waarschijnlijk door de warmte, want de temperaturen liepen op tot 39 graden.
Nadat we iets gedronken hadden, zijn we eerst even langs de rivier gereden, tot aan de uitkijk.
verschillende dieren hebben we kunnen spotten, waaronder ook de olifant, giraf en het nijlpaard. Ook
de struisvogels hebben we zien liggen onder de bomen.
In de winkel hadden we korrels gekocht en ook een baal hooi. Wanneer we daar mee thuis kwamen,
hebben we dit open gelegd, korrels gegooid, en heeft Wolf ook vers water gegeven. Niet veel later
kregen wij de bosbokkies en ook de kudu's op bezoek. Het waren 6 kudu's, en natuurlijk allemaal
mannetjes met hun mooie horens. vlak voor onze neus testen ze hun sterkte tegen elkaar, wat een
leuk geluid geeft door de horens.
Daarna zijn we iets gaan eten in bushcenter. Wolf een T-bone steak, Joyce een calamares steak en ik
een hamburger. Alles weer heel lekker en verzorgd, en Joyce zei direct dat ze de volgende keer de
andere dingen ook wil nemen. Daarna zijn we nog even langs de rivier gereden, waar we nog
verschillende kadavers hebben gezien.
Wanneer we thuis kwamen, viel de nacht, waarop natuurlijk de bushbaby's op ons terras kwamen. Ook
de bosbokkies waren met 5 aanwezig. Toen kwam er ineens een grote bushbaby, wat natuurlijk knap
was. De eerste keer dat we dit zagen, en die bleek zelfs helemaal geen bang te hebben. Na een paar
stukjes banaan was die weer weg, en kwamen de kleine terug. Nu nog een theetje drinken en de dag
afsluiten.
Dinsdag 1 november 2016
Vandaag was ik al wakker om 6u30, en moest ik stil zijn zodat Wolf en Joyce niet wakker zouden
worden. Een thee gemaakt en buiten op het terras gaan zitten. De bosbokkies en de parelhoenen
waren direct van de partij. Ook de vlakvarkens waren in de buurt en natuurlijk ook de verschillende
soorten vogels.
Toen Wolf wakker werd heb ik me klaargemaakt, en trok ik met fototoestel en camera richting de
rivier. Vandaag echt wel geluk, want ik zag 8 leeuwen. Op hun gemak liepen ze richting de
krokodillenbrug en hielden halt net voorbij onze straat. Na 1u ging ik terug naar ons huisje, en
vertelde direct dat er veel leeuwen zaten.
Toen Joyce wakker werd, zijn we samen gaan wandelen, en hadden de leeuwen net een kill gedaan. Ze
hadden een kudu te grazen genomen, en waren deze al aan het verslinden. Het mannetje lag onder de

boom, en had blijkbaar geen zin om in het beetje water te komen waar het kadaver lag. Verder zagen
we ook nog waterbokjes, olifanten en een nijlpaard. Terug thuisgekomen vertelden we aan Wolf dat hij
weer wat gemist had, en vond hij het wel cool. We zijn dan eerst naar Henk van Rooyen gereden om
daar iets te eten langs kant van de rivier ( niet dat er veel water te bespeuren was ). Het eten was
weer eens heel lekker en goed verzorgd. Daarna langs de kant van de rivier terug gereden in de hoop
dat we nog iets konden spotten.
We kregen van Wilma een sms met de melding dat er door de leeuwen een kill gebeurt was ter hoogte
van patrijsstraat. Dan zijn we natuurlijk tot daar gegaan, maar dat was blijkbaar hetgeen wij s’
morgens al hadden gezien.
De nacht zou snel vallen, want er kwamen onweerswolken af, en dan zijn we maar naar huis gereden.
De kudu’s die wij onderweg waren tegengekomen, die kwamen plots toe in onze tuin. Met wel 13
waren ze, en hadden ook nog 2 vlakvarkens en een bosbokkie bij. Op dat ogenblik waren we met het
thuisfront online, zodat ook zij dit even konden bekijken, tot plots het internet weg viel.
Toen ze weg waren, was het ook bijna half zeven, en waren de bushbaby’s van de partij. Het werd
snel heel donker, en toen kwamen de lichtflitsen, en dan de donder. Gelukkig begon het ook nog te
regenen, al was dat niet zo hard.
We hebben dan nog genoten op ons terras van al dit, al konden Wolf en Joyce er niet tegen dat er
ergens in de buurt een kikker heel luid aan het kwaken was. Daarna hebben we ons bedje opgezocht,
want morgen gaan we een dagje naar het Krugerpark.
Woensdag 2 november 2016
Een dagje naar het Krugerpark. Er is vannacht wat regen gevallen en ze laten ons weten dat we
voorzichtig moeten rijden, omdat de schildpadden de weg oplopen om te drinken. We rijden het park
in en zien direct giraffen. Hetgeen wel hard opvalt is dat alles dor en droog is. Ze hebben hier echt wel
regen nodig.
Een beetje verder zien we inderdaad een schildpad in het midden van de weg die het beetje water naar
binnen speelt. Verder zijn het vooral impala’s en giraffen die we zien. We rijden tot Lower sabie, waar
we wel het geluk hebben dat er nog water in de rivier is. Daar zien we dan op de brug bavianen, wat
altijd leuk is om deze bezig te zien. Ook nijlpaarden, krokodillen, een otter en vissen kunnen we hier
allemaal zien.
Wanneer we in Lower Sabie zelf zijn, gaan we eerst een hapje eten. Na het eten vertrekken we terug
richting Crocodile bridge. In de terugweg zien we enkel nog impala’s, nog een schildpad giraffen, en
net op het einde nog olifanten. Voor een dagje Kruger is dit eigenlijk een beetje teleurstellend. Maar
we weten nu al dat we vrijdag terugkomen met de game drive met Kobus. Voor we terug naar ons
huisje gaan, rijden we eerst tot Komatipoort om naar de spar te gaan. Toen we dan terug in Marloth
park waren, ben ik natuurlijk een wandeling gaan maken.
’s Avonds kregen we nog onze bushbaby’s op bezoek, en dan weer de luide roepen van de kikkers in
de buurt. Die geluiden overheersen alle andere geluiden. Daarna ons bedje opzoeken.
Zaterdag 5 en zondag 6 november 2016
Voor het weekend hebben we zelf niets gepland. Zowel op zaterdag als zondag lopen de temperaturen
op tot 39 graden, en dat is dan in de schaduw. Op zaterdag doen we ons wasje, en wandelen we langs
de rivier. Ook daar niet zo veel beweging, behalve dan ’s avonds rond 18u. de olifanten lopen net langs
de draad, wat voor iedereen leuk is om te zien. Aan de overkant liggen er twee leeuwen bij elkaar te
genieten van de afkoeling. Wanneer het dan donker is en we thuis zijn, komen natuurlijk ook nog onze
bosbokkies en de bushbaby’s langs.
Op zondag gaan we nog eerst naar de spar onze inkopen doen en als we dan thuiskomen begint Wolf
al met het klaarmaken van het eten. Joyce en ik gaan wandelen langs de draad, maar voor Joyce is het
veel te warm, waardoor we na 1u al terug thuis zijn. Daar zien we veel bosbokkies, de kudu’s komen
langs en ook de vlakvarkens zijn van de partij. Een beetje later ziet Wolf een havik, die ik ’s morgens
ook al gezien had, op de tak landen met een salamander tussen zijn klauwen. Later komt hij nog eens
terug om te drinken uit ons vijvertje.

Daarna gaan we met de auto nog lang de rivier tijden, net voor het donker wordt. Er is meer
beweging, want er komt wind opzetten. We zien olifanten, impala’s, waterbokkies, giraffen en
nijlpaarden. Wanner we thuiskomen en het al donker is, komen de bushbaby’s, de grote bushbaby en
de vlakvarkens en de bosbokkies ook langs. Op een gegeven moment staat er nog iets in het midden
van de tuin, en denkt Wolf dat het een kudu is. Wanneer we even onze lamp gebruiken zien we
eindelijk een gnoe staan. Die hadden we hier nog niet gezien in de tuin. Veel foto’s kunnen we niet
nemen, want hij is wel schrikkerig. De wind komt harder opzetten, en na zo’n warme dag, voelt dit
koud aan, en daarom gaan we rond 20u30 met Joyce even meekijken naar de film junglebook. Daarna
kruipen we in ons bedje, want morgen gaan we naar Lionspruit.
Dinsdag 8 november 2016
Vandaag worden we wakker en de temperatuur is al aan het oplopen to 26 graden om 8u. het beloofd
warm te worden. Zoals afgesproken maken wij ons allemaal klaar en rijden we richting Lionspruit. Hier
moet je wel geluk hebben dat je vele dieren kan spotten, maar als je niet probeert weet je het niet.
Aan de inkom worden we verwelkomt door de giraffen. We registreren ons en dan mogen wij door de
poort naar binnen. We volgens hier een plannetje dat we meekrijgen. Heel veel dieren komen we niet
tegen, maar zien wel verschillende karkassen liggen van buffels. De leeuwen hebben dus wel hun best
gedaan. Verder zien we een steenbok, zebra’s, gnoe’s, vlakvarkens en grote varanen. Die liggen vooral
te genieten van de waterplassen die zijn achtergebleven door de regen van gisteren. Op een gegeven
moment zien we weer zebra’s, maar deze komen echt op onze wagen af, en staan net naast onze
vensters om te zien of wij niets bij hebben. Dit is natuurlijk niet het geval, en rijden we verder.
Op de middag rijden we het park uit, en gaan we eerst een hapje eten. Daarna nog even naar huis,
zodat ik nog even langs de draad kan wandelen om te zien welke dieren er zitten. Joyce gaat even
mee, en we zien impala’s, waterbokkies en een olifant. Dan zien we grote schelp liggen, en er zit nog
een slak in. Het is panther agate snail, de grootste landslak van Zuid Afrika. Leuk om te zien, al krijgen
we ze niet te zien als ze uit haar schelp is. De schelp zelf is zo groot als onze hand.
Daarna terug naar huis, en vertrekken we naar Kruger Park om aan de sunset drive te beginnen. De
eerste twee uren kunnen we nog wel zien, en starten we met een luipaardschildpad. Oscar, onze
chauffeur en gids geeft hele goede uitleg en weet echt war hij mee bezig is. Verder zien we een buffel,
3 neushoorns en vele impala’s. hij zegt heel duidelijk dat we niet steeds stoppen voor impala’s, want
dat we op zoek gaan naar de katten.
En die katten, die vinden wij. Langs de weg kunnen we stoppen om verder in het veld tussen de struik
een mannetjesleeuw te spotten die een buffel aan het eten is. Oscar legt uit dat er normaal gezien 2
leeuwen moeten zijn, en dat zij deze buffel vanmorgen gevangen hebben. De gieren die zitten al te
wachten in de boom om ook mee te feesten. We rijden verder, maar dit was wel al geweldig om te
zien. Iets verder is er een olifant die langs de weg staat, waar we even bij stoppen. Tenslotte is dit ook
1 van de big five. Deze olifant is een mannetje en wil de groene blaadjes van de boom eten. Omdat
deze te hoog zijn, zie je hemgewoon de boom met zijn slurf naar beneden trekken. Weer een boom
gesloopt.
Op 1u15 hebben we 4 van de big five gezien en rijden verder. Het begint al donker te worden, het is
echt zoeken naar de dieren nu. Wanneer de donker volledig is gevallen mogen we de zoeklichten
gebruiken die in de wagen hangen. Het enige dat storend is, zijn de vliegende mieren die op ons
terecht komen in de open wagen. We zien de ogen van de dieren oplichten door de lichten. Zo zie we
in het midden van de weg een stekelvarken, en langs de kant een civetkat en later ook nog de
genetkat. Oscar weet waar hij moet zoeken, en ziet zelfs een uil in de boom zitten.
Verder door zie ik groot de weg oversteken, ik denk aan een leeuw, en Oscar rijd snel naar daar. Het
zijn geen leeuwen, maar wel 2 cheeta’s die op jacht zijn. Geweldig om deze slanke dieren te zien.
Jammer dat we door de donker niet zo’n goede foto’s kunnen nemen, maar iedereen is blij met
hetgeen we allemaal hebben gezien. Om 19u30 zit de driver erop en kunnen we terug naar huis rijden.
Even de weg goed in het oog houden, want er staan nergens lichten. Iets na 20u komen we thuis en
praten we nog na over onze dag. Daarna lekker in onze bedjes, en morgen wat wandelen in het park.
Woensdag 8 november 2016
Vandaag opgestaan en het beloofd weer een warme dag. We zien al direct bosbokkies in de tuin en ook
de vlakvarkens komen langs. Veel gebeurt er verder niet, en gaan we enkel naar Komatipoort om te
winkelen in de spar. We gaan ook eens de andere winkels in de buurt bekijken. Wanneer we terug in

het park komen zetten we eerst alles op zijn plaats en daarna ga ik langs de draad een wandeling
maken. Daar doe ik een babbeltje met wat mensen
Langs de rivier zijn niet veel dieren te zien, al zijn er ’s morgens wel een 30 olifanten de rivier
overgestoken, en zijn ook de leeuwen verderdoor weer gespot. Terug thuis maak ik alles al klaar om te
eten, zodat we straks gerust zijn.
Net voor het donker word, rijden we met de wagen nog eens langs de draad, en kunnen we leeuwen
zien. Zij hebben ook nog welpjes bij zich, en voelen zich echt op hun gemak. Ze genieten van de wind
die opkomt. Verder zien we ook nog 5 neushoorns, nijlpaarden die terug hun plaats komen innemen
aan de rivier, en natuurlijk ook impala’s.
Terug thuis kunnen we beginnen eten, en komt de wind harder opzetten. Ook zien we bliksem en
begint het even later ook te donderen. Het word een echt klank en lichtspel. Het begint te gieten, en
plots is ook de bushbaby die al op bezoek was verdwenen in het nestkastje.
Ik wil ondertussen kijken of de slak die hier nog steeds zit beweegt, en ja hoor, door de regen zie je nu
dat ze uit haar slakkenhuis gekropen is. Hetgeen we daarna zien is natuurlijk veel leuker, een
schorpioen. Terwijl Wolf de paraplu overhoud, loop ik eerst door de regen om dan toch onder paraplu
foto’s te kunnen nemen. Nu enkel in het oog houden dat ze niet verder op het terras kruipt, zodat we
niet gestoken worden.
We blijven nog even genieten van het onweer, en daarna kruipen wij in ons bedje, want morgen rijden
we naar Kruger Park, in de hoop dat we nog dieren tegenkomen die we nog niet hebben gezien.
Vrijdag 11 november 2016
Na een lange dag rijden gisteren blijven we vandaag rustig in Marloth Park. We rijden nog eens tot bij
Henk Van Rooyen Park om te zien hoe de stand van de rivier is na de regen. Het peil is goed omhoog
gekomen sinds vorige week, wat goed is voor de natuur. Hierdoor zien we nu ook weer krokodillen en
beginnen de nijlpaarden hun plek terug in te nemen. Een vlakvarken en een buffel spelen echt met hun
leven door zo dicht bij de krokodil te komen. Deze heeft gelukkig voor hen waarschijnlijk net gegeten,
want die beweegt niet.
Terug thuis gekomen krijgen we 5 pumba’s op bezoek. Wanneer er dan een bosbokkie wil komen, durft
zij niet dichter komen door hen. Na een tijdje neem ik alles wat ik nodig heb om even langs de rivier te
gaan wandelen. Ook daar is het peil van het water al veel beter, maar natuurlijk zie je nu minder
dieren. Zij moeten namelijk niet steeds tot aan de rivier komen omdat er op andere plaatsen ook water
aanwezig is nu.
Wanneer ik thuiskom doe ik even een wasje en een beetje later komen de blauapies op bezoek. Deze
zijn echt wel snel en moet je langs alle kanten in het oog houden. Er zijn er verschillende bij die een
jong dragen, wat wel leuk is om naar te kijken.
Later op de avond hebben we natuurlijk ook nog onze bushbaby’s die langskomen. Toen ik ging slapen
kwam Joyce mij terug halen omdat ook de zebra’s nog op het terras stonden. Nadat zij vertrokken
kroop ik terug in mijn bed, want morgen gaan we naar Nelspruit, de botanische tuinen bekijken.
Zondag 13 november 2016
Zondag een rustig dagje na onze dag Nelspruit. 's Morgens ga ik wel langs de rivier wandelen, maar zie
niet al te veel dieren, ondanks het frisser is. Wel kom ik een sprinkhaan tegen die bijna zo groot is als
mijn hand en een varaan. Wanneer ik terug ben, eten we eerst nog en boterhammetje met eitjes, en
daarna gaan we winkelen naar de spar in Komatipoort.
Wanneer we terugkomen zien we nog een zebra op de weg, en verder nog wat kudu’s. Wanneer we
thuis alles hebben weggezet ga ik rond 15u45 nog eens langs de rivier. Deze keer neem ik de andere
richting dan vanmorgen, en dat loont. Ik zie impala’s, giraf, nijlpaarden en dan een neushoorn.
Wanneer ik na 1u terug richting huis ga, kom ik de giraffen tegen van Marloth zelf, en die zorgen
ervoor dat ik niet direct door kan. Ik ga tenslotte deze dieren ook niet opjagen.
Wolf die word thuis ongerust, want het is ondertussen al 17u30, en besluit om mij te komen zoeken. Ik
zelf was natuurlijk al bijna thuis, en vertelde hem wat ik allemaal had gezien. Hij reed dan met de

wagen nog even langs de andere kant om tot rust te komen. Ook daar zagen we nog een olifant en
neushoorns. Terug thuis begon het te donderen en te bliksemen, en viel er nog wat regen. Dit is wel
het leuke hier, als er regen valt, is het voornamelijk ’s avonds dat het valt. Dan komt ook onze grote
kudu nog een slangs, die rustig uit Joyce haar hand komt eten. Morgen gaan we nog een laatste keer
naar het Kruger Park, en dus kruipen we tijdig onze bedjes in.
Dinsdag 15 november 2016
Vandaag opgestaan en zoals ze hadden gegeven was het ook vandaag weer kouder weer. Rond 8u was
het 20 graden. Aangezien we vandaag enkel maar naar Lionspruit gaan kan ik nog eerst langs de rivier
gaan wandelen. Voor ik dit doe, doe ik eerst nog een wasje, zodat ik morgen mijn goede short kan
dragen tijdens het warme weer dat ze geven. Morgen en overmorgen zullen de temperaturen namelijk
oplopen tot ongeveer 35 graden. Nog voor ik vertrek komen ook nog het vlakvarken, de bosbokkies,
de impala’s en zelfs de bavianen langs. Ook de schildpad is van de partij en vele mestkevers.
Na het wasje ga ik langs de rivier, en het waterpeil is weer gestegen door de regen van vannacht. De
nijlpaarden genieten met volle teugen van al het water. Verder zie ik ook nog waterbokkies en
impala’s, en ook nog mooie vogels. Terug thuis is het wachten tot we vertrekken naar Lionspruit. Dus
eerst maar iets eten en verder dieren spotten in de tuin.
Rond 14u vertrekken we dan naar Lionspruit, en de wegen zijn door de regen al iets moeilijk te
berijden dan verleden week. De dieren we zien te zien krijgen is ook hetzelfde. Jammer genoeg
hebben we na 2u rijden ook geen neushoorn of leeuw gezien. Wel hebben we een impala gezien die
nog niet zo lang gedood was. We hebben rondgekeken om te zien of de leeuwen ergens zouden liggen,
maar niks te zien. Wanneer we terug buiten rijden, gaan we eerst nog naar bush center om eten te
halen voor vanavond. Daarna rijden we naar huis, en genieten we daar nog van dieren in de tuin.
’s Avonds komen onze bushbaby’s weer langs om hun banaantjes te komen te halen. We horen ook de
leeuwen van het Kruger Park, en ook de hyena’s en nijlpaarden kunnen we horen. Jammer genoeg
hebben we de hyena’s enkel ’s avonds gehoord vanaf ons terras. Morgen is jammer genoeg onze
laatste dag in Mhofu en dus ook Marloth Park. We genieten dus nu nog zo lang als we kunnen van de
geluiden die we hier horen, en natuurlijk ook van onze kleine vriendjes.
Woensdag 16 november 2016
Vandaag onze laatste dag in Marloth Park, want morgen moeten wij terug naar Johannesburg rijden.
We ruimen alles in het huisje al op, en steken alles wat we niet meer nodig hebben al in onze
handbagage. Het word al behoorlijk warm, en als we kijken naar de verwachting, geven ze vandaag 32
graden, en morgen zelfs 35 graden.
Aangezien Wolf nog moet wachten tot zijn kleding die gewassen is droog is, ga ik langs de draad nog
eens een wandeling maken. Leuk om te horen hoe de nijlpaarden plezier maken in het water, en ook
om te horen hoe het water terug stroomt. Wanneer ik terug thuis ben rijden we nog eerst naar
Komatipoort voor wat laatste zaken te kopen, en dan gaan we iets eten in Watergat. Daar vinden ze
het ook jammer dat we vertrekken, net zoals vele anderen. Ze vinden ons hier leuke en aangename
mensen. En als je sommige anderen bezig ziet en hoort, dan begrijp ik dat wel!
Wanneer we klaar zijn, is het al bijna 17u, en rijden we eerst naar huis, en daarna gaan we nog eens
lang Kobus en Sandra om afscheid te nemen. Dit zijn echt wel vrienden geworden, en we zouden niet
kunnen vertrekken zonder daar langs te zijn geweest. We vertellen hen nog wat we allemaal gezien
hebben buiten de game drive met hen, en zij vertellen ons ook wat wij zouden moeten doen. We gaan
hier zeker over nadenken en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Wanneer we daar wegrijden, gaan we eerst nog eens langs de draad rijden, dit tijdens de
zonsondergang. We zien vooral nijlpaarden die uit het water komen om te genieten van het jonge gras
dat gegroeid is. Ook zien we natuurlijk impala’s en waterbokkies, en dan ook nog 2 neushoorns.
Wanneer we thuis komen, strooien we nog wat korrels voor de dieren, en snijden we alle groenten en
fruit dat we nog hebben op. Natuurlijk komt als eerste het vlakvarken, die altijd honger heeft.
Op het terras zelf komen onze bushbaby’s voor de laatste avond nog eens langs. Zij genieten van hun
banaantjes, en zoals altijd zijn ze voor alles op hun hoede. Ook ons klein duikertje komt nog eens
langs. Dit zijn en blijven toch beestjes die heel snel schrikken. Dan is het tijd om in ons bedje te
kruipen, want morgen en overmorgen worden 2 lange dagen. Om 13u zullen wij Marloth Park buiten

rijden richting Johannesburg, en om 1u20 hebben wij pas onze eerste vlucht naar Nairobi. Vrijdag rond
17u40 landen wij normaal gezien in Brussel. Van daar moeten we dan nog de trein naar Mechelen
nemen.
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